
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน (Action Conclusion)  
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 
 มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 



ค าน า 
  

คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของคณะฯสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในแผนฯ ดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับ
แผน โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา จึงได้จัดท ารายงานผล                     
การด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน 
การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)  
ด้าน การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

------------------------------- 
 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน  
4. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100  
4. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามระบุในแผน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.กิจกรรมการทดสอบ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับช้ันปี
ที่ 3 และ 2 

เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้ารับการทดสอบ
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลยั 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 
63) และปีท่ี 3 
(รหัส 62) 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้า
ร่วมการทดสอบทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 
(รหัส 63) เข้าร่วมการทดสอบ
จ านวน 50 คน จากนักศึกษา 50 
คน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 
62) เข้าร่วมทดสอบ 52 คน จาก
จ านวนนักศึกษา 52 คน รวมคิดเป็น
นักศึกษาท้ังสิ้น 102 คน หรือร้อยละ  
100 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

-นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 
(รหัส 63) เข้าร่วมการทดสอบ
จ านวน 50 คน จากนักศึกษา 50 
คน และสอบผ่าน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94 ไมผ่่าน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 62) เข้า
ร่วมทดสอบ 52 คน จากจ านวน
นักศึกษา 52 คน และสอบผ่าน 50 
คน คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ไม่
ผ่าน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 

2.โครงการอบรมความรู้
ทักษะด้านดิจิทัล  
- Computing 

Fundamental 
- Key 

application 
- Living online 

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในทักษะดิจิทัลที่
จ าเป็นตามมาตรฐาน
ที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด 

นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
1 และนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
ที่ยังสอบไมผ่่าน 

1) ร้อยละ 90ของนักศึกษาปีท่ี 
1 เข้าร่วมโครงการอบรม 
2) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีคะแนนความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 
80 
3) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความพร้อมส าหรับการ
ทดสอบทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในระดับ
มากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 
จาก 5 คะแนน) 
4) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อโครงการใน

ตัวชี้วัดที ่1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 97 
(ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online) 
ตัวชี้วัดที่ 2 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยการท า Post  
test Online อยู่ที่ร้อยละ 83 
ตัวชี้วัดที ่3 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวาม
พร้อมส าหรับการทดสอบทักษะดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี ในระดับมากโดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.46 
ตัวชี้วัดที่ 4 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดอบรมทั้งรูปแบบ 
Onsite และ Online 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ระดับมากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 
3.51 จาก 5 คะแนน) 
 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมคีวาม
พึงพอใจต่อโครงการในระดบัมาก
ที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

3. กิจกรรมการทดสอบ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับช้ันปี
ที่ 1, 2 และ 3 

เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้ารับการทดสอบ
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลยั 

นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
1 และนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
ที่ยังสอบไมผ่่าน
ในช่วงเดือน 
ต.ค. - พ.ย. 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้า
ร่วมการทดสอบทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 
(รหัส 64) เข้าร่วมการทดสอบ
จ านวน 38 คน จากนักศึกษา 47 
คน และสอบผ่าน 23 คน ไม่ผา่น 15 
คน (รวมยังไมผ่่านท้ังคนเข้าสอบ
และยังไม่เข้าสอบ เท่ากับ 24 คน) 
(ข้อมูล 22 กรกฏาคม 2565) 

ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด ส าหรับ
นักศึกษาปีท่ี 1 

 

- 

4. โครงการอบรมทักษะ
การสืบค้นงานวิจัย 
บทความวิชาการ
ทางการพยาบาล และ
การอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักการสืบค้น
งานวิจัย หรือ
บทความวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาล รวมถึงการ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 1, 2 และ 
3 

1) ร้อยละ 90 ของนักศึกษาปี
ที ่1, 2 และ 3 เข้าร่วม
โครงการ 
2)  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีคะแนนความรู้ความเข้าใจใน
หลักการสืบค้นงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลและการอ้างอิงที่
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 
3)นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการ
จัดโครงการในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปจาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

ตัวชี้วัดที ่1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 96 
ตัวชี้วัดที่ 2 

-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยการท า Post  
test Online (Kahoot) อยู่ที่
ร้อยละ 86 
ตัวชี้วัดที่ 3 
-ความพึงพอใจภาพรวมในการเข้า
ร่วมอบรมเท่ากับ 4.39 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

 
 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.กิจกรรมการเรยีน
ออนไลน์ผ่านระบบ 
Thai MOOC ใน
บทเรียน ไมโครซอฟท์ 
เพาเวอร์พอยต์ 
(โปรแกรมน าเสนอ
ช้ินงาน) | Microsoft 
PowerPoint 

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการใช้โปรแกรม
การใช้งาน 
Microsoft Power 
Point และสามารถ
เลือกใช้งาน
โปรแกรมให้
เหมาะสมกับประเภท
งานได ้

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 1, 2  
และ 3 

๑) ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
เข้าร่วมการเรยีนออนไลนผ์่าน
ระบบ Thai MOOC 
๒)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมการเรยีน ส าเร็จ
การศึกษาในบทเรียนและไดร้ับ
ใบประกาศนียบตัรออนไลน ์

อยู่ในช่วงด าเนินการเรียนออนไลน์
ผ่านระบบ Thai MOOC ของ
ปีงบประมาณตามแผน 

- - 

 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานดา้นดิจิทัลของนักศึกษา 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในตาราง ท าให้สามารถ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนภาพรวมได้ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมแต่ละโครงการฯ ที่ได้ด าเนินการแล้วในรอบปีงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน 
2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 38 คน จากนักศึกษาทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

79.16 ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเข้าร่วมการทดสอบตามปีงบประมาณต่อไป  
3. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100 บรรลุตามตัวชี้วัดของแผน 
4. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) ทั้ง 3 ชั้นปี มีจ านวนทั้งสิ้น 

119 คน จากนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 85  
ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (For Further Action) 

1. ก ากับและเร่งรัดการเข้าร่วมการทดสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ให้ผ่านตามแผนคือภายในชั้นปีที่ 3 
2. ควรก าหนดกรอบระยะเวลาการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ของนักศึกษา และจัดการติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (For Further Action) 
 ให้ก ากับดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้ผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 


